Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi
1.TARAFLAR
İşbu kullanım sözleşmesi, İxir Teknoloji Bilişim Yazılım A.Ş. (bundan sonra İxircoin
olarak anılacaktır) ile www.ixircoin.com sitesine (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.)
üye olan kullanıcı/alıcı arasında düzenlenmiştir.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmede yer alan;
2.1.İxircoin, Harbiye Mah. Bostanlı Sok. Louis Vuitton Orjin binası 15/5 Nişantaşı/ Şişli/
İstanbul adresinde İxir Teknoloji Bilişim Yazılım A.Ş. yi ifade eder.
Ticaret Sicil Numarası

: 141496-5

Mersis Numarası

: 0483069061900001

D.U.N.S. Numarası

: 520083400

2.2.BLOCKCHAİN, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağınık bir veri tabanıdır. Aracısız
her kullanıcı ağa bağlanabilir, yeni işlemler gönderebilir, işlemleri doğrulayabilir ve yeni
bloklar oluşturabilir. Her bir bilginin bloklar halinde, gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla,
birbirine bağlanarak kaydedildiği bu dağınık veri tabanı, bizlere bir merkeze bağlı
olmaksızın işlem yapabilme imkânı sağlaması ve işlemlerin direkt alıcı ile satıcı arasında
güvenli bir şekilde gerçekleştirmesidir.
2.3. ETHEREUM SMART CONTRACTS - Ethereum Blockchain üzerinde, kod
fonksiyonlarını içeren ve diğer sözleşmelerle etkileşimde bulunabilen, kararlar verebilen,
veri depolayan ve başkalarına “eter” gönderebilen nesneleri tutan hesaplar.
2.4.KULLANICI, siteye üye olan ve www.İxirCoin.com tarafından sitede satışa sunulan
coinleri şatış dönemi içinde alım yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2.5.SİTE, www.ixirCoin.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından
oluşan internet sitesini ifade eder.
2.6 ANLAŞMA, Aşağıda açıklanan genel hükümler, şartlar , koşullar ,prosedürler ,gizlilik
anlaşması ,bilgi paylaşımı ve coin şatışı hükümlerini kabul etmiş olmaktır.

3.AMAÇ
İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan coin şatışı İxirCoin ve siteye üye olan
kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. İxirCoin ne ait internet
sitesi projeyi desteklemek için sınırlı sayıda coin şatışı yapılan platformdur .
4.BAŞLANGIÇ
İşbu sözleşme, kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı
siteye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini
taahhüt eder.
5.HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1.KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.1.Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan
mesuliyet kullanıcıya aittir. İxirCoin, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit
ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde
bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine site, bu
kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Projenin başarısızlıkla
sonuçlanması durumunda doğacak hiçbir zarardan site sorumlu olmayacaktır.
5.1.2.Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara
yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin,
modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran İxir
Teknoloji Bilişim Yazılım A.Ş.’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar
hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı İxir Teknoloji
Bilişim Yazılım A.Ş.’ye aittir. Site , anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı
sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine
tabi tutulmasına izin vermemektedir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket
etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı
davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai
sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca site, bu kişiye bundan sonra hesap açmama
keyfiyetine haizdir.
5.1.3.Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye
olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından,cüzdan bilgilerin güvenliğinden
3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak
zararlar için site hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda siteyi gayri
kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.4. Bu Şartlar, önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın, Web Sitesi Sahiplerinin
tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, her türlü değişiklik
yapmaya hak sahibidir yapılan değişikler güncelleme bölümünde
yayınlacaktır; Kullanıcının, değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmesi,
kullanıcının/alıcının buradaki onayını ve kabulünü teşkil eder;
Web Sitesi Sahibi, Web Sitesini değiştirmek,başka bir alan adına taşımaya, geçici veya
kalıcı olarak askıya almak veya ortadan kaldırmak ve / veya Web Sitesine erişimi devre
dışı bırakmak için, kendi başına ve tamamen kendi takdir yetkisini saklı tutar.

5.1.5 Bu sitesiyi kullanarak, aşağıdakileri yaptığınızı, temsil ettiğinizi ve garanti ettiğinizi
kabul edersiniz:
Bu Şartlar, diğer tüm uygun ve ikamet koşullarınızı ülkenizdeki yasalar çerçevesinde
yerine getirmek için burada belirtilen şartları, koşulları, yükümlülükleri, beyanları
garantileri ve riskleri göz önüne aldığınızı yerine getirmek ve bunlara uymak için tam
olarak ve yasal olarak yetkin olduğunuzu bu vesileyle;
Kripto coinleri (satın alma ve kullanma), kripto para birimleri ve Blockchain tabanlı
sistemler ile ilgili tüm yararları, riskleri ve tüm kısıtlamaların farkında olmanızın yanı sıra
bunları nasıl yöneteceğinizi bilmeniz ve her türlü değerlendirmeden yalnızca siz sorumlu
olursunuz;
Kriptografik belirteçler, kripto para birimleri ve Blockchain tabanlı sistemler ile başa
çıkmak için gerekli ve ilgili deneyim ve bilgi birikimine sahip olmanız gerekmektedir.
5.1.6. Geçerli yasa kapsamında yasaklanması durumunda siteyi kullanamazsınız. İlgili
yasaya göre herhangi bir miktarda İxirCoin içeren satın alma, bulundurma, aktarma,
kullanım veya diğer işlemlerden herhangi bir şekilde kısıtlanmış veya yasaklanmış olan
herhangi bir Kullanıcı bu site ile etkileşim kurma veya başka şekillerde kullanması
yasaktır.
5.1.7.Siteye üye olan kullanıcı, kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır.
Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Site kullanıcıya
ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından
belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması
amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar
ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilen işlenmesine
dair politika hükümleri geçerlidir.
Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler
ivedilikle siteye bildirilecektir. Bu değişikliklerin siteye bildirilmemesi nedeniyle siteye
yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin
bildirilmemesi nedeniyle site, işlemleri askıya alma vs. Tüm tedbirleri uygulama
keyfiyetine haizdir. Bu nedenle siteye her hangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.
5.1.8.Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve
kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Site işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği
projenin istenilen sürelerde bitirilememesi , sürenin uzması ,projenin kısımlarında veya
tamamında oluşacak aksaklıklar halinde İxir Teknoloji Yazılım Bilişim A.Ş. yönetim kurulu
üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul
tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5.1.9.Kullanıcı para transfer işlemini banka yolu ile yapması durumunda (erc20 uyumlu
cüzdan hesabını satışlar bitene kadar açmak ve siteye bildirmek koşulu ile); yaparken
kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı
isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür.
Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci başlatılacak ve oluşacak masraflar iade
edilen tutardan düşülerek gönderilecektir.

5.1.10.Kullanıcının, site aracılığı ile ixirCoin satışlarına geçerli hiçbir vergi dahil değildir
bu sebeble doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Satış
sonucunda oluşacak raporlama vergilendirme gibi hususlardan sorumlu değiliz.
5.1.11. Kullanıcı tüm sorumluluğu, hesap güvenliği , vergilendirme ve ico satışlarındaki
piyasanın büyük risk taşıdığını bilerek isteyerek iş bu sözleşme gereğince kabul etmiş
olacaktır.
5.2 HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.1.Siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlamak için gerekli tüm
özeni gösterecektir. Site tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın
yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve site servislerinin kullanılması halinde işbu
sözleşmenin (5.1.3) hükümleri geçerli olacaktır.
5.2.3.Site, kullanıcı tarafından yapılan banka havale işlemlerini süratle yerine getirecektir.
Siteden kaynaklı gecikmeler nedeniyle doğan zararlardan site sorumludur. Ancak, para
yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret
Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir
sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi
halinde doğacak zararlardan site sorumlu olmayacaktır.
5.2.4.İşbu sözleşmenin (5.1.7.) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından site ile
paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç
paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan site sorumlu değildir.
5.2.5.Site üzerinden sunduğu para yatırma işlemlerinde her türlü değişiklik yapma
hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan site mesul olmayacaktır.
Ancak site yaptığı değişiklikleri güncellemeler sayfasında ilan edeceğini taahhüt eder.
5.2.7.Hertürlü oluşacak aksaklıklarda yaşanabilecek değer artışı ve düşüşlerinden
doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir
5.2.8.Site, benzer ico çalışmalarında olduğu gibi projenin hayata geçirilememesi
durumda yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı siteyi ve şirketi sorumlu tutamazlar.
6.HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER
6.1.Kullanıcı, bulundukları ülkelerindeki yasa ve kanunlara uyacağını ve bundan sonra
yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
6.2. Site tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak
silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle site, bu kişinin yeniden hesap
açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.
6.3.Kullanıcı, siteyi ülkesindeki yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını
taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde site, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili
merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında
değerlendirilemez ve siteye her hangi bir sorumluluk atfedilemez.
6.4.İşbu sözleşmede kullanıcı, İxir Teknoloji Yazılım Bilişim A.Ş./ İxirCoin adı ve/veya
logosunu kullanarak site adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet

yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü
yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin
ihlalinin tespiti halinde, Site, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı
feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına
haizdir. Aynı şekilde site, kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin
hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep
haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5.Site, şüpheli işlem gerçekleştiren , kara para aklanması , terör finansmanı gibi
durumlarda kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak
kapatmak haklarına haizdir. Site tarafından aracılık yapması istenen can mal kayıpların
önüne geçmesi çerçevesinde bu maddenin uygulanması, site için hukuki ve cezai
sorumluluğuna gidilemez.
7.İxirCoin Satışı
7.1.Site, ixirCoin şatışına aracılık etmekle kullanıcı aşağıda belirtilen koşulları kabul
etmiş olacaktır.
7.2.Site de alıcı/kullanıcı İxirCoin in menkul kıymetler olmadığını , menkul kıymetler
olarak hiçbir ülkenin herhangi bir devletin tüzel kişiliğine kayıtlı olmadığını işbu sözleşme
gereği açıkça kabul eder.
7.3. Site ixirCoin alımı için belirtilen ödeme yöntemleri dahilinde alıcıya satış dönemi
bitene kadar Erc20 uyumlu (alıcı bunu siteye satış dönemi bitmeden bildirmek
zorundadır) cüzdanlara satış dönemleri içerisinde tekabül eden İxirCoin miktarını
satışların bitimine müteakip tahsis edilecektir.
7.4 Alıcı burada bütün şart ve koşulları kabul eder. Akıllı sözleşme haricinde ödeme
yapılması halinde ödeme esnasında oluşacak komisyon ve masraflar gibi hususları alıcı
bildiğini taahhüt eder. Hesabına eksik tahsis edilecek İxirCoin Miktarından site sorumlu
olmayacaktır. Belirtilen tarihlerin uzatılması veya belirtilen tarihlerden önce satışların
tamamın bitmesi durumda ico satışını sonlandırması/uzatması hakkını saklı tutmaktadır.
Kullanıcı ico satışlarının sona ermesinden sonra İxirCoinlerini kişisel değişimlerde
kullanabilecektir. Değişim platformlarında kullanılmaya başlanması sitede bildirilecektir.
Kendi değişim platformu hizmete girdiğinde de her türlü işlem site üzerinden
yapabilecektir.
İco satış öncesi 1 Eth karşılığı 1155 İxirCoin
ico Birinci aşama 1 Eth karşılığı 924 İxirCoin
ico İkinci aşama 1 Eth karşılığı 847 İxirCoin
İco Üçüncü aşama 1 Eth karşılığı 770 İxirCoin
7.4 Eğer ülkenizde kısıtlamalar mevcut ise ABD , Singapur , Kanada gibi ülkelerde,
yatırım yapabilmeniz için akredite kuruluşun size tanıdığı limitler dahilinde olduğunu ve
siteye bunun belgesini ulaştırmanız gerektiğini taahhüt ettiğinizi kabul edersiniz.
7.5 İxirCoin Platformunda planlanan hizmetlerin sunulması maksadıyla satışı yapılan
İxirCoin in alımı ve sonrasında büyük riskler taşıdığını bilir ve kullanıcı bunu kabul eder.

7.6. Kripto piyasasının Blockchain tabanlı sistemlerinde kullanıcı haklarını ve
kısıtlamalarını (ixirCoin Hizmetleri de dahil) derinlemesine bilgi ve birikime ayrıca sahip
olması gerektiğini kabul eder.
7.6 Kripto piyasasının son derece spekülatif ve dalgalı olduğunu hiçbir şekilde yatırım
tavsiye bulunmadan katkı yapacağını bilerek alım yapmaktadır. Yeterli bilgi birikimine
sahip değil iseniz yatırım yapmamalısınız.
8.GİZLİLİK POLİTİKASI
8.1.İşbu sözleşme kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü
şahıslar ile paylaşmayacaktır. Ancak ülkenizde yetkili mercileri tarafından yürütülen bir
soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili
merciler ile paylaşılacaktır.
8.2.Site, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim
sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu
sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda siteye açık rıza verdiğini de kabul eder. Site,
topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik
bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve
kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.
8.3.Site, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. Site bu
işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır
ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar
sunacaktır.
8.4.Site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü
partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir
veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde
uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin site sorumlu
değildir.
8.5.Site, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı
taahhüt eder.
8.6.Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan
toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir
düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım
tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Site tarafından sunulan her türlü
haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti
edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür
durumlardan dolayı site hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI
9.1.Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir
parçasıdır.
9.2.İşbu sözleşmeyi kabul ederek siteyi kullanmaya başlayan kişi ayrıca kişisel verilen
işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sebeple siteyi gayri
kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.İşbu sözleşmenin (8). Maddesinde belirtilen hususlar sözleşmenin ayrılmaz parçası
olan Kişisel Verilen İşlenmesine Yönelik politika hükümleri kapsamında değerlendirilir.
Maddeler arasında meydana gelecek yorum farklarında Kişisel Verilerin İşlenmesi
Politikası hükümleri esas alınır.
9.3 İşbu sözleşme gereği Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olduğumuzu gizlilik
politikalarına kanunlar çerçevesinde bilgileri koruyacağımızı taahhüt ederiz.
10.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ
İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan
koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm
uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri
İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

11.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Site, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin
değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul
ile site tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt
eder.

12.YÜRÜRLÜLÜK
12.1.İşbu sözleşme sitede ilan edildiğinde kullanıcının kabul etmesi ile beraber geçerlilik
kazanır.
12.2.Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup
anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan
ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve
siteden İxirCoin alamaması gerekmektedir.

